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Mediaberichten met verwijzing naar AIV-advies ‘Europese veiligheid. Tijd voor 
nieuwe stappen’ (advies 112) 

 

Arnout Brouwers, ‘Advies aan de regering: hegemonie VS is voorbij, zoek aansluiting bij 
Frans-Duitse initaitieven’, 30 juni 2020 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/advies-aan-regering-hegemonie-vs-is-
voorbij-zoek-aansluiting-bij-frans-duitse-initiatieven~bdffbc53/ 
 
Floor Boon, ‘Meer Europese defensiesamenwerking is noodzakelijk’, 30 juni 2020 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/30/nederland-moet-weerstand-tegen-eu-leger-
laten-varen-a4004482 

BNR, ‘Nederlands veiligheidsbeleid kan cement zijn tussen Parijs en Berlijn’ – interview 
met prof.ir. J.J.C. Voorhoeve, 30 juni 2020 
https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10414232/europa-steeds-belangrijker-voor-
onze-veiligheid 
 
NPO 1 Dit is de Dag,‘Oud-Defensieminister Voorhoeve: meer Europese samenwerking op 
Defensie’, 1 juli 2020 
https://www.nporadio1.nl/politiek/24875-oud-defensieminister-voorhoeve-meer-
europese-samenwerking-op-defensie 
 
BNR, ‘Joris Voorhoeve: Europese legers moeten beter samenwerken’, - interview met 
prof. ir. J.J.C. Voorhoeve, 5 juli 2020 
https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10414701/joris-voorhoeve-europa-moet-
militair-beter-samenwerken 
 
Europese veiligheid: in gesprek met Joris Voorhoeve, oktober 2020 
https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2020/07/07 
 
Rathenau,’Laten we ons wapenen met kennis en diplomatie’, 27 augustus 2020 
https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/laten-we-ons-wapenen-met-
kennis-en-diplomatie  
 
Atlantische Commissie - Jonge Atlantici, Online debat ‘Europese veiligheid: tijd voor 
nieuwe stappen, m.m.v. Dick Zandee, 23 september 2020 
https://www.atlcom.nl/past-event-programma/europese-veiligheid-tijd-voor-nieuwe-
stappen-2/ 
 
Webinar over het advies met Sadet Karabulut (SP), Sven Koopmans (VVD) en Sjoerd 
Sjoerdsma (D66), 30 oktober 2020 
https://www.nieuwspoort.nl/agenda/overzicht/adviesraad-internationale-vraagstukken/ 
https://www.youtube.com/watch?v=dVwrpPuFO5I 
https://www.youtube.com/watch?v=OHLYByYyV0o&feature=youtu.be (compilatie) 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ79yzXZr8T3jvJjRWYlacBsiaFI2HDKq95X 
(compilatie) 
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Wendelmoet Boersema,’Europa heeft een eigen veiligheidsraad nodig met de Britten’ 
- interview met Sjoerd Sjoerdsma, 10 november 2020 
https://www.trouw.nl/politiek/europa-heeft-een-eigen-veiligheidsraad-nodig-met-de-
britten~b2acc7e2/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tr 
 

Arnout Brouwers,’President Biden moet beseffen dat de Europese trein is doorgereden’,  
10 november 2020 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/president-biden-moet-beseffen-dat-de-
europese-trein-is-doorgereden~b3988fc3/ 
 
 
NPO 1 Spraakmakers ‘Een EU-veiligheidsraad een goed idee? ‘We zijn een tandeloze 
tijger binnen Europa’ m.m.v. Dick Zandee, 11 november 2020  
https://www.nporadio1.nl/binnenland/27632-een-eu-veiligheidsraad-goed-idee-we-zijn-
een-tandeloze-tijger-binnen-europa 
 
 
Joris Voorhoeve, ’De komst van Biden is mooi maar niet genoeg’, 12 november 2020.  
https://www.ad.nl/opinie/de-komst-van-biden-is-mooi-maar-niet-genoeg~ae8f06b0/ 
 

Thematisch Netwerk Defensie-VVD, ’Nederland en de Europese veiligheid: niet aan de 
zijlijn maar een plek aan tafel, m.m.v. Lo Casteliejn, 25 november 2020 
https://www.vvd.nl/activiteiten/nederland-en-europese-veiligheid-niet-aan-de-zijlijn-
maar-een-plek-aan-de-tafel/  
 

Karl Lannoo, ‘The Biden presidency is a last call for Europe’, 1 december 2020  
https://www.ceps.eu/the-biden-presidency-is-a-last-call-for-europe/ 
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